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1 INNLEDNING 

1.1 Hva er et planprogram? 

Et planprogram er «oppskriften» for planleggingen, dvs. man planlegger selve planleggingen. 

Planprogrammet gjør rede for både hva planen skal inneholde og planprosessen. 

Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet og avklare rammer og premisser for 

den videre prosessen. I dette planprogrammet foreslås det hvilke tema og problemstillinger 

som skal behandles i påfølgende reguleringsplanplanarbeid for E8 Sørbotn – Laukslett vestre 

trasé, opplegg for informasjon og medvirkning, og hvilke utredninger som anses nødvendige 

for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 

Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram 

vurderer at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal 

dette framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram. Regionale og statlige myndigheter skal 

så langt det er mulig ta stilling til om planforslag bør fremmes, og om det er tema som bør 

utredes.  

1.2 Oppstart av reguleringsplan 

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, og i samarbeid med 

Tromsø kommune, startet arbeidet med å utarbeide detaljregulering for strekningen E8 Sørbotn 

– Laukslett, vestre trasé.  

 
Figur 1-1 Kart som viser omtrentlig veglinje for vestre trasé 
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Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny E8 på strekningen. Tiltaket skal 

gi bedre fremkommelighet, samt kortere og sikrere innfartsveg til Tromsø. Vegen skal også gi 

forbedret trafikksikkerhet og forbedret bomiljø langs avlastet veg (gamle E8). 

Samferdselsdepartementet har, per brev 09.09.19, bedt Statens vegvesen om å oppdatere 

reguleringsplanen for vestre trasé fra 2011. Planforslaget var ute til høring og offentlig 

ettersyn, samt merknadsbehandling, i 2011, men ble ikke behandlet av Tromsø kommune. 

Planen var basert på kommunedelplan (KDP) for E8 Sørbotn – Laukslett med 

konsekvensutredning vedtatt 26.03.2008 (plan 0240). I kommunedelplanen ble det utført 

konsekvensutredning for fire alternativer. Det er tidligere også utredet flere andre ulike 

alternativer for strekningen, se kapittel 2.1 og 5.1. Utredningsarbeidet er avsluttet og det er 

vestre trasé som skal detaljreguleres i dette planarbeidet.  

Kommunedelplan for Ramfjord, med østre alternativ for E8 (plan 0210, vedtatt 2014), dekker 

delvis vestsiden av Ramfjorden. Planforslaget som utarbeides er ikke i henhold til avsatt 

arealbruk i plan 0210 ettersom dette arealet er avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål 

samt reindrift (såkalt LNFR-område). Ny E8 er lagt inn i plan 0210 med båndleggingssone, østre 

trasé. Reguleringsplanarbeidet vil avklare fremtidig arealbruk på deler av vestsiden av Ramfjord. 

Ny reguleringsplan vil, når den er vedtatt, gjelde foran kommunedelplan 0210 der det er 

overlapping mellom planene. Tromsø kommune gjorde 12.12.2018 et prinsippvedtak om 

bompengefinansiering av ny E8. Dette inkluderte en felles uttalelse om at det må utarbeides en 

oppdatert reguleringsplan for vestre trasé.    

1.3 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning 

Tiltaket er av en slik investeringsmessig størrelse at den faller inn under KU- forskriftens § 6 

Planer og tiltak som alltid skal utredes for konsekvenser og ha planprogram eller melding, 

bokstav b) reguleringsplaner etter PBL for tiltak etter vedlegg I, 7. e) andre vei- og 

jernbanetiltak med investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr.   

Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er utredet for konsekvenser i en 

tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 

Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 

forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller 

tiltak kan gjennomføres.  

Videre skal konsekvensutredningens innhold og omfang tilpasses den aktuelle planen eller 

tiltaket, og være relevant for de beslutninger som skal tas. Konsekvensutredningen skal ta 

utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det mangler informasjon om viktige 

forhold, skal slik informasjon innhentes (Forskrift om konsekvensutredning, 2017). 

Statens vegvesen har vurdert at konsekvensene av det konkrete tiltaket i all hovedsak er utredet 

i forbindelse med kommunedelplan 0240 (KDP 2008). Denne planprogramprosessen skal belyse 

behovet for nye og/eller mer omfattende/detaljerte utredninger. Det skal ikke gjøres en 

fullstendig ny konsekvensutredning for tiltaket. Statens vegvesen har utført en faglig 

gjennomgang av konsekvensutredningen for kommunedelplanen i 2008, og funnet at denne på 

flere tema fremdeles er dekkende. For noen tema er det behov for oppdateringer/utdypinger. Et 
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tema som ikke er tilstrekkelig utredet og vurdert er reindrift og det skal derfor gjennomføres ny 

konsekvensutredning for tema reindrift. Se kapittel 5 for utfyllende vurdering av 

konsekvensutredningen for kommunedelplanen (2008) og beskrivelse av utredningsbehov. 

1.4 Aktuelle problemstillinger 

Planforslaget for vestre trasé fra 2011 skal oppdateres i henhold til gjeldende lover, forskrifter 

og veiledere. Det vil si at Statens vegvesen vil gå gjennom alle delene av planforslaget og gjøre 

en vurdering av hva som må oppdateres, tilføyes og/eller endres.  

Det ble gjennomført grunnboringer i forbindelse med utarbeidelsen av planforslaget i 2011. 

Disse er fortsatt gyldige, men det skal gjennomføres supplerende grunnundersøkelser på land 

og i sjø, for å redusere usikkerheten i prosjektet. Disse undersøkelsene gjennomføres vinteren 

2019/2020.  

Etter 2011 er det innført retningslinjer som stiller krav til akseptnivå for skred på veg. 

Akseptabel frekvens for skred på veg er ett skred på veg sjeldnere enn hvert 100. år, og er et 

høyere sikkerhetsnivå enn det var planlagt for i tidligere plan. Det skal derfor utføres nye 

vurderinger av skredfare, og prosjekteres skredsikringstiltak i henhold til nye retningslinjer. Det 

er blant annet aktuelt med skredforebygninger i Storkollen, samt skredvoll ved Skredelva.  

Det skal gjennomføres beregning av nedbørsfelt og vannmengde slik at stikkrenner og 

kulverter dimensjoneres i henhold til nye krav i Håndbok N200 vegbygging. Det skal utarbeides 

en plan for ivaretakelse av vanntilførsel, det vil si en beskrivelse av hvordan Statens vegvesen 

skal ivareta vanntilførselen for hver enkelt bolig som blir berørt av etableringen av ny E8. Dette 

innebærer registrering av plassering, tilstand og vannkvalitet. 

Andre aktuelle problemstillinger for planarbeidet: 

• Barrierevirkninger/tilgjengelighet for landbruk, friluftsliv 

• Problemstillinger knyttet til hovedveg og reindrift 

• Tilrettelegging for friluftsliv og rasteplasser 

• Kryssløsninger, omlegging av lokalveger/adkomster/fv. 7902 

• Nærføring til/inngrep i sjø og vassdrag 

• Støy 

• Massehåndtering 

• Anleggsfase og riggområder 

• Flomfare 

• Islaster – måling og kartlegging av istykkelse i Ramfjord  

1.5 Høringsprosess for planprogram  

Forslag til planprogram er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn hos Statens vegvesen 

fra 19. desember til 6. februar. Planprogrammet er tilgjengelig på Statens vegvesen sin nettside 

www.vegvesen.no/ramfjord. Samt i lokalene til Statens vegvesen, Stakkevollvegen 35-37, i 

resepsjonen til møtesenteret.  

Det blir arrangert et informasjonsmøte om prosjektet mandag 27. januar, kl. 18.00 på rådhuset 

i Tromsø. Innspill til planprogrammet (formål, alternativer, behov for utredninger eller 

http://www.vegvesen.no/
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opplegget for medvirkning) og annen relevante opplysninger sendes skriftlig, merket med 

saksnummer 19/283853.  

Postadresse: Postboks 1403, 8002 Bodø eller e-post: firmapost@vegvesen.no.  

Frist: 06.02.2019.  

Etter høringsperioden skal Statens vegvesen bearbeide planprogrammet i henhold til de 

merknader som er kommet og deretter oversendes planprogrammet til Tromsø kommune som 

skal behandle og fastsette planprogrammet.  

Når planforslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn (sommer 2020) kommer vi til å 

arrangere et nytt informasjonsmøte der vi presenterer planforslaget. Dette blir annonsert i 

aviser og ved oppslag.  

Ta gjerne kontakt  

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere kontakte: 

- Jøran Heimdal, prosjektleder; telefon 97643825 eller e-post 

jaoran.heimdal@vegvesen.no   

- Kathrine Hanssen, planleggingsleder; telefon 48135632 eller e-post 

kathrine.hanssen@vegvesen.no   

 

Kontaktperson i Tromsø kommune er 

- Kurt Krutnes; telefon 90101589 eller e-post kurt.krutnes@tromso.kommune.no   

mailto:firmapost@vegvesen.no
mailto:jaoran.heimdal@vegvesen.no
mailto:kathrine.hanssen@vegvesen.no
mailto:kurt.krutnes@tromso.kommune.no
mailto:kurt.krutnes@tromso.kommune.no
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2 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
Dette kapitlet gir en historisk oppsummering av arbeidet med ny E8 gjennom Ramfjord og en 

beskrivelse av hvordan arbeidet med oppdateringen av planforslaget fra 2011 skal foregå. Dette 

inkluderer planprosess og medvirkning.  

2.1 Historikk 

Det har vært utarbeidet flere ulike forslag til alternativ for E8 gjennom Ramfjord. I perioden 

1998-2008 har 11 alternative vegløsninger med varianter av østre og vestre trasé vært utredet. 

Vegstrekningen har vært politisk omstridt og det har vært gjort flere vedtak. Videre følger en 

oppsummering av prosjektets historikk for å sette dette planarbeidet i en større sammenheng. 

Figur 2-1: Alternativer som har vært utredet opp gjennom historien 

Tegnforklaring alternative veglinjer 

    Laukslettalternativet 

    Nordbotnalternativet – øvre variant 

    Nordbotnalternativet – midtre variant 

    Nordbotnalternativet – nedre variant 

    Fagernesalternativet 

    Nedre alternativ 

    Vestre alternativ 

    Østre alternativ          Tunnel/rasoverbygg   

    Nordbotnalternativet  Tunnel/rasoverbygg   
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1980-tallet 

• Desember 1988: Oppstart planlegging av kommunedelplan for E8 gjennom Ramfjorden 

 

1990-tallet 

● Mars 1991: Den første planen (kommunedelplan) blir oversendt til kommunen og til høring 

og offentlig ettersyn. Problem med vannreservoarområde på Ramfjordmoen. Befolkningen 

ikke fornøyd. Nye alternativ lanseres.  

● 1994: Ny kommunedelplan påbegynnes av Statens vegvesen. Fire alternativer utredes. Etter 

hvert blir ytterligere to trasémuligheter med i utredningen. 

● Mars 1997: Kommunedelplanen er ferdig. Den legges ut til offentlig ettersyn og oversendes 

til kommunen.  

 

2000-tallet 

● Mai 2000: Tromsø kommunestyre vedtar kommunedelplanen. Velger Fagernes alternativet. 

● Februar 2001: Ny E8 kommer inn i Nasjonal Transportplan (2002-2011), med bevilgning for 

oppstart i 2005. 

● Oktober 2002: Kommunestyret snur. Politikerne ber Statens vegvesen om å lage 

reguleringsplan etter et annet traséalternativ (Laukslett alternativet).  

● August 2003: Kommunestyret ber vegvesenet om å utrede enda et nytt alternativ (Øvre 

alternativ). 

● Høst 2005: Vegvesenet må begynne fra start, med en ny kommunedelplan. Den tredje i 

rekken i dette prosjektet. 

● Mars 2008: I behandlingen av kommunedelplanen fremkommer det varsel om innsigelser til 

det østre alternativet. Kommunestyret vedtar kommunedelplan med konsekvensutredning, 

og går inn for vestre alternativ med bru over Ramfjorden. I tillegg sier politikerne prinsipielt 

ja til å delfinansiere med bompenger.  

● Mars 2009: For andre gang kommer nye E8 inn på Nasjonal Transportplan (2010-2019), 

denne gang med oppstartbevilgning i perioden 2010-2013.  

● 2009: Statens vegvesen starter reguleringsplanlegging på vestre trasé med sikte på mulig 

byggestart i 2012/13. 

 

2010-tallet 

● September 2011: Reguleringsplan for vestre trasé legges ut til offentlig ettersyn. 

● Mars 2012: Kommunestyret sier nei til bompengefinansiering. 

● April 2012: Kommunestyret beslutter å ikke vedta reguleringsplan for vestre trasé og vil at 

vegen skal planlegges og bygges på østsida. Dette for å ivareta forholdet til Tindtunnel og 

Ullsfjordforbindelsen. De tre innsigelsene på østre trasé er ikke løst, det er ikke gjort gyldig 

planvedtak. Plansituasjonen er dermed uavklart.  

● April 2013: I Nasjonal Transportplan (heretter NTP) 2014-2023 lå prosjektet med 

finansiering i siste 6-årsperiode forutsatt enighet om trasévalg og lokalpolitisk tilslutning til 

delvis bompengefinansiering.  

● Juni 2013: Tromsø kommune legger ut kommunedelplan for Ramfjord til offentlig ettersyn 

med østre trasé som eneste alternativ for ny E8. 
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● September 2013: Stoltenberg regjeringen vedtar bruk av statlig plan for å få vedtatt 

reguleringsplan for vestre trasé. 

● Høsten 2013: I høringen av kommunens plan framkommer de samme innsigelsene mot 

østre trasé som i 2008. I tillegg har Statens vegvesen innsigelse begrunnet i mangelfull 

utredning, manglende sammenlikning av vestre og østre trasé samt dårlig 

samfunnsøkonomi. 

● Mars 2014: Ny regjering beslutter at planmyndigheten skal tilbakeføres til kommunen.  

● Mars 2014: Kommunen vedtar kommunedelplanen med østre trasé. Innsigelsene innebærer 

imidlertid at planvedtaket ikke er gyldig 

● Juni 2014: Mekling om innsigelsene i regi av Fylkesmannen starter opp 

● Desember 2014: Meklingen avsluttes uten resultat. Innsigelsene opprettholdes. Saken 

oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for avgjørelse. 

● Vår/ sommer 2015: KMD behandler innsigelsessaken. Det blir bl.a. avholdt befaring. 

● Juli 2015: KMD beslutter at innsigelsene ikke skal tas til følge og Tromsø kommunes 

kommunedelplanvedtak blir gyldig. 

● September 2015: Statens vegvesen starter reguleringsplanlegging på østre trasé.  

● September 2015-mars 2017: Reguleringsplanlegging. Utredning av løsninger for 

skredsikring, vannforsyning, lysforurensning av Eiscat, reindrift mm. 

● Mars 2017: Prosjektet er med i NTP (for fjerde gang) med oppstart i første seksårsperiode 

og sluttfinansiering i siste. Dette ville bety oppstart i tidsrommet 2019-2021. Det 

forutsettes 750 mill. i bompengefinansiering. 

● Mars 2017: Forslag til reguleringsplan for østre trasé oversendes kommunen for utlegging 

til offentlig ettersyn og høring. 

● Vår 2017: Statens vegvesen regner kostnader med grunnlag i reguleringsplanforslag.  

● Mai-august 2017: Reguleringsplan på høring i mai med høringsfrist i utgangen av august. 

● Høst 2017: Kostnadsoverslag ligger 570 mill. over styringsmål. Ekspertgruppe nedsettes for 

å se på kostnadsreduserende tiltak. 

● Januar 2018: Forslag til kostnadsreduserende tiltak oversendes fra Statens vegvesen til 

Samferdselsdepartementet. 

● Sommer 2018: Nye veier AS og Statens vegvesen samarbeider om kostnadsgjennomgang av 

E8 Sørbotn - Laukslett i Tromsø, inkl. tilgrensede vegprosjekter Tindtunellen og fv. 91 

Ullsfjordforbindelsen. Rapporten konkluderte med at det er mulig å oppnå 

kostnadsreduksjon innenfor østre trasé. Rapporten konkluderte også med at hverken 

Tindtunnelen eller Ullsfjordforbindelsen gjør E8 Sørbotn- Laukslett vesentlig billigere eller 

mer nyttig.  

● November 2018: På bakgrunn av henvendelse fra Tromsø kommune gjorde Statens 

vegvesen og Nye veier AS vurderinger og oppdateringer av kostnader for vestre trasé og 

antatt planfremdrift østre og vestre trasé. Virksomhetene konkluderte med at vestre trasé 

kan bygges vesentlig billigere enn østre trasé. Det ble samtidig konkludert med at vestre 

trasé ville ha vesentlig høyere samfunns- og trafikantnytte pga. forskjeller i 

reisetidsreduksjoner mellom de to traséene. 

● 12. desember 2018: Tromsø kommune gjør prinsippvedtak om bompengefinansiering av ny 

E8 gjennom Ramfjord. Dette inkluderte en felles uttalelse fra kommunestyret om at det må 

utarbeides en oppdatert reguleringsplan for vestre trasé. 
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● August/september 2019: Regjeringen inngår bompengeforlik og beslutter at E8 Ramfjord 

ikke skal finansieres med bompenger og at det er vestre trasé som skal bygges. 

● 9.September 2019: Samferdselsdepartementet har besluttet at E8 Sørbotn – Laukslett skal 

legges i vestre trasé og ber Statens vegvesen om og utarbeide nytt kostnadsoverslag med 

forslag om nytt styringsmål. 

● Oktober 2019: Statens vegvesen oversendte forslag til nytt styringsmål og forslag til 

standardvalg. 

● 3. desember 2019: Samferdselsdepartementet fastsetter nytt styringsmål (1890 mill. 2019-

kr.) 

2.2 Planprosess og medvirkning 

Planprogrammet og regelverket for konsekvensutredninger sikrer at man i plansaker får en 

bred medvirkning i hele planprosessen. Gjennom høring av planprogrammet gis det anledning 

til å påvirke både hvilke spørsmål som er viktige og som bør utredes, og den videre saksgang 

hvor det endelige planforslaget med tilhørende konsekvensutredning skal behandles. Høring av 

planprogram er satt til 7 uker grunnet juleferie. Samtidig som planprogrammet legges ut på 

høring vil Statens vegvesen varsle oppstart av planarbeidet. Naboer, offentlige myndigheter og 

andre sentrale parter i saken blir varslet gjennom brev. Varsel om oppstart annonseres også i 

Nordlys og iTromsø. Det er lagt opp til et åpent informasjonsmøte i forbindelse med varsel om 

oppstart av planarbeidet. 

Når forslag til detaljregulering med konsekvensutredning er utarbeidet (sommer 2020), legges 

planforslaget ut til offentlig ettersyn med frist for merknader, minimum i 6 uker. Det skal 

arrangeres et åpent informasjonsmøte under høring av planforslaget. Det vurderes om det skal 

arrangeres åpen kontordag i forbindelse med høringen av planforslaget. Planforslaget vedtas 

endelig av kommunestyret. 

Statens vegvesen og Tromsø kommune har som målsetting å gi god informasjon om 

planarbeidet slik at alle parter har god innsikt i planprosessen og i foreslåtte løsninger og 

konsekvenser av disse. Prosjektet vil bli presentert i regionalt planforum i fylkeskommunen. 

Informasjon om prosjektet og aktuelle dokumenter legges fortløpende ut på vår nettside 

www.vegvesen.no/ramfjord. Informasjon om prosjektet ligger også på Tromsø kommune sine 

nettsider. 

Statens vegvesen har som tiltakshaver hovedansvaret for utarbeidelsen av reguleringsplanen og 

vil sammen med kommunen stå som hovedansvarlig for informasjon om planarbeidet. 

 

  

http://www.vegvesen.no/ramfjord
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3 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
I dette kapittelet gis det en oversikt over relevante lover, retningslinjer og planer etc. som 

inneholder arealpolitiske føringer som vil stå sentralt i utarbeidelsen av detaljregulering av E8 

Sørbotn - Laukslett.  

3.1 Aktuelle lovverk 

De mest relevante lovene og forskriftene for planarbeidet: 

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 

• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 

• Forskrift om rammer for vannforvaltning 

• Lov om kulturminner (Kulturminneloven) 

• Lov om jord (Jordlova) 

• Lov om reindrift (Reindriftsloven) 

• Lov om vegar (Vegloven) 

• Lov om oreigning av fast eiendom (Oreigningslova 

• Lov om friluftslivet (Friluftsloven) 

• Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og tilgjengelighetsloven) 

• Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven  

3.2 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

De nasjonale forventningene (2019-2023) peker på mål, oppgaver og interesser som 

regjeringen mener det er viktig at fylkeskommunen og kommunene legger vekt på i sin 

planlegging etter plan- og bygningsloven. Målene som er nedfelt i nasjonale forventninger til 

regional og kommunal planlegging gjelder i samme grad for Statens vegvesen. Følgende tema 

er relevant for dette planarbeidet: 

Planprosess 

Regjeringen forventer at kommunene utnytter de mulighetene for forenkling og effektivisering 

som det de senere år er åpnet for i plan- og bygningsloven. Konsekvensutredninger og risiko- 

og sårbarhetsanalyser er viktige verktøy for planprosesser og valg av løsninger. Et godt 

planprogram sikrer at utredningene og opplegget for medvirkning er tilpasset behov og 

plannivå. Kostnadseffektivitet skal vektlegges i den samlede vurderingen. Gode planprosesser 

reduserer ofte omfanget av innsigelser. Tidlig involvering av fylkesmannen, andre statlige 

myndigheter, fylkeskommunen og Sametinget er viktig for å avklare nasjonale og vesentlige 

regionale interesser. Regjeringen har styrket regionalt planforum ved å gjøre det obligatorisk i 

alle fylker. Forumet er en viktig arena for klargjøring og samordning av interesser i regionale og 

kommunale planer og skal brukes aktivt.  

Transportsystem 

Regjeringen vil utvikle et transportsystem som bedrer framkommelighet og reduserer reisetid 

for personer og gods i hele landet. Utforming av transportsystemet skal også bidra til å 

redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen og reduserer klimagassutslippene og andre 

negative miljøkonsekvenser.  
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Reindrift 

Der endringer i arealbruk får konsekvenser for reindrift ønsker regjeringen at reindriftens 

interesser skal veies opp mot andre samfunnsinteresser, og at man søker å komme fram til 

løsninger som begrenser varig reduksjon av arealer og økte forstyrrelser for reindriften. 

Planforslaget skal følge opp nasjonale forventninger knyttet til planprosessen, utvikling av 

transportsystemet og gode løsninger for reindriftsnæringen.  

3.3 Nasjonal transportplan 

Gjeldende nasjonal transportplan har følgende mål for planperioden:  

• Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 

• Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen 

• Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og 

redusere andre negative miljøkonsekvenser 

 

E8 Ramfjord prioriteres i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 i første del av 

perioden (Melding til Stortinget Meld. St. 33 2016–2017). E8 Sørbotn – Laukslett omfatter 

bygging av ny tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt i ny trasé.  

3.4 Bestilling Samferdselsdepartementet 

I gjeldende NTP er østre trasé omtalt som det beste alternativet for innfartsveg til Tromsø. 

Prioriteringen i NTP var betinget av at det ble tilslutning for et opplegg med delvis 

bompengefinansiert utbygging av prosjektet. I august 2019 besluttet regjeringen, basert på et 

arbeid i 2018 med gjennomgang av kostnader for ulike alternativ samt vurdering av 

samfunnsnytten, at E8 Ramfjord skal bygges i vestre trasé og uten bompengefinansiering. 

Samferdselsdepartementet har i brev datert 9. september 2019, bedt Statens vegvesen 

oppdatere reguleringsplan for E8 Sørbotn-Laukslett i vestre trasé, merknadsbehandlet i 2011, 

men ikke vedtatt. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet overstyrer prosjektomtalen i 

gjeldende NTP og tidligere utredete alternativer skal det ikke gås videre med.  

Videre ba Samferdselsdepartementet Statens vegvesen oppdatere kostnadstallene slik at det 

kan settes et nytt styringsmål for prosjektet.  

Statens vegvesen oversendte i oktober 2019 forslag til nytt styringsmål på 1.890 mill.kr. for 

vestre trasé. 

Styringsmålet for prosjektet er fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. desember 2019 og er 

satt til 1890 mill. i 2019-kroner. 

3.5 Planstatus for området 

Overordnede planer 

• Kommuneplanens arealdel, vedtatt 29.03.17 

• Kommunedelplan for E8 Sørbotn – Laukslett med konsekvensutredning, vedtatt 

26.03.2008 (Plan 0240)  
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• Kommunedelplan for Ramfjord 2013-2025, med østre alternativ for E8, vedtatt 

26.03.2014 (Plan 0210) 

Kommuneplanens arealdel stiller krav til at VAO-rammeplan skal inngå i alle reguleringsplaner. 

Dette er avklart med Tromsø kommune i oppstartsmøte 16.12.2019 at det ikke er nødvendig 

med en slik plan i dette reguleringsplanarbeidet. Planområdet er ikke i et tett bebygd område 

og det er nært til sjø. Som nevnt i kap. 1.4 skal det i dette planarbeidet gjennomføres 

beregninger av nedbørsfelt og dimensjonering av kulverter og bruer i henhold til dette. I tillegg 

skal det før anleggsstart gjennomføres en kartlegging av vannbrønner og avløp knyttet til de 

husene som blir liggende i nærføring av ny E8.  

Reguleringsplaner i området 

● Reguleringsplan for E8 gjennom Lavangsdalen (plan 1769) ligger sør for planområdet 

hvor det blir påkobling til ny E8. Planen ble vedtatt 29.02.2012.  

• Områdereguleringsplan for Industriområde på Leirbakken. Denne ble vedtatt 23.06.10. 

Det ble gjort endringer av områdereguleringsplanen i etterkant og denne endringen ble 

vedtatt 11.12.12.  

Ellers foreligger det ikke noen vedtatte reguleringsplaner for det området som det skal 

utarbeides reguleringsplan for.  

3.6 Andre rammer og føringer 

• Tromsø kommune sin Klima-, miljø- og energiplan 2018-2025 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming  

• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)  

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene   

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

• Oppdatert nasjonal jordvernstrategi (Prop. 1 S (2018-2019, vedlegg 1) 

• Stortingsmelding (Meld. St.) 18: Friluftsliv (2015-2016) 

• Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, 2017) 

• Stortingsmelding (Meld. St.) 33 Klimatilpasning i Norge 
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4 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 

4.1 Planområdet 

Planarbeidet omfatter E8 fra Sørbotn til Laukslett. Strekningen mellom Sørbotn og Laukslett skal 

legges om til vestsiden av fjorden. Fra Hans Larsa-neset til Leirbakken vil E8 legges på bru over 

Ramfjorden. Strekningen ligger i sin helhet i Tromsø kommune. Strekningen ligger mellom fjell 

og fjord, og er delvis skredutsatt. Planområdet ligger hovedsakelig i et område der arealet er 

avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Tilgrensende til planområdet i sør 

ligger tettstedet Sørbotn. Det er randbebyggelse langs fv. 7902 mellom Sørbotn og Hans Larsa-

neset. På nordsiden av fjorden ligger tettstedet Lauksletta sør for dagens E8. 

 
Figur 2: Planområdet for prosjektet 
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Varslingsgrensen strekker seg i sør på østsiden av dagens E8 (i Sørbotn), dette er hovedsakelig 

for å ha rom for etablering av skredsikring i form av f.eks. skredvoller. Det vil også være behov 

for skredtiltak langs veglinja, blant annet skredforebygninger i fjellsiden. De aktuelle områdene 

er tatt med i kartet som viser planområdet.  

Planområdet avviker noe fra arealet som ble avsatt i kommunedelplanen 2008. Dette er gjort på 

grunn av behov for areal til skredsikringstiltak.  

4.2 Bakgrunn for planarbeidet 

Strekningen mellom Sørbotn og Laukslett er smal og ligger i et område med randbebyggelse. 

Det er boligbebyggelse stort sett på hele strekningen, stedvis på begge sider, men mest på 

oversiden av vegen. De fleste boligene har egen avkjørsel til E8. Innbyggerne er utsatt for støy 

og støv. Det mangler tilbud for myke trafikanter på mesteparten av strekningen og beboere 

langs vegen føler at trafikksikkerheten ikke er ivaretatt. Strekningen er ulykkesutsatt.  

Det var fra 2009 til 2019 registrert 20 ulykker med personskade på strekningen. Av disse var 

18 bilulykker og to MC-ulykker. Tre av ulykkene var dødsulykker, med fire drepte, og to 

alvorlig skadde. 19 av ulykkene hadde 28 personer med lettere skade. Alle dødsulykkene var 

møteulykker. De ellers vanligste ulykkeskategoriene er påkjøring bakfra og utforkjøring. 

Vegens lave standard, høyt antall avkjørsler og relativt høye trafikkmengde, gjør at store deler 

av strekningen har redusert hastighet. Dette gir dårlig fremkommelighet og lengre kjøretid.  

På vestsiden av Ramfjorden er bebyggelsen mer spredt. Bebyggelsen er tilknyttet fv. 7902 som 

går mellom Sørbotn og Kantornes.  

4.3 Målsetting for planarbeidet 

Tiltaket skal gi bedre fremkommelighet, kortere og sikrere innfartsveg til Tromsø.  

Ny E8 gjennom Ramfjord i Tromsø kommune skal øke trafikksikkerheten, bedre 

transportkvaliteten, gi en jevnere fartsprofil og bygges med høyere vegstandard.  

Ny E8 skal føre til forbedret trafikksikkerhet og bomiljø på avlastet veg (dagens E8). 

Store deler av lokalbefolkningen langs dagens E8 vil få en betydelig forbedring av bo- 

og nærmiljø. Dette på grunn av redusert støynivå, mindre svevestøv og betydelig økt 

trygghet for myke trafikanter. 

Ny E8 skal bidra til å redusere utslipp, risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer.  

Det skal planlegges for en jevnere fartsprofil og kortere distanse. Dette vil medføre 

miljømessige fordeler i form av mindre slitasje på kjøretøy og lavere utslipp av 

miljøgasser. 

Det skal planlegges for en forsvarlig overvannshåndtering (med utgangspunkt i 

dimensjonering av nedbørsfelt og vannmengde) og det skal prosjekteres 

skredsikringstiltak i henhold til nye retningslinjer for akseptnivå for skred på veg.  
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4.4 Valg av vegstandard 

Trafikkmengden tilsier i henhold til Statens vegvesens håndbok N100, vegnormalen, at 

vegstandarden som bør velges er 9 m bred veg med forsterket midtmarkering. Vegstrekningen 

lenger ut fra Tromsø, Lavangsdalen, er imidlertid bygd med 10 m vegbredde og midtrekkverk. I 

vegnormalen er det et viktig poeng at det planlegges ensartet vegstandard over lengre 

strekninger og at skifte av vegstandard ikke skjer for ofte. For å ha helhetlig standard på E8 er 

det valgt at ny E8 fra Sørbotn til Laukslett, vestre trasé, skal bygges med 10 meters vegbredde, 

forbikjøringsfelt og midtdeler (redusert versjon av vegklasse H5, 12,5 m). Det vil si en 

videreføring av vegstandard fra Lavangsdalen. Fartsgrense skal være 90 km/t på ny veg frem til 

Hans Larsa-neset og 80 km/t videre til Laukslett. Brubredde skal være 13,5 m.  

Valg av vegstandard danner grunnlaget for beregninger og analyser som gjøres i planen. 

4.5 Trafikkutvikling 

Trafikkmengden på E8 varierer med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på mellom 3800 (Sørbotn) kjøretøy 

til 5800 (Hundbergan). Trafikkmengden på Riksveg 91 er rundt 1100 (ÅDT) ved Fagernes. 

Tungbilandelen er på 15 %. 

Forventet trafikkmengde 20 år etter åpning er beregnet til å være ÅDT på 5200 mellom Sørbotn 

og Hans Larsa-neset. ÅDT på 5800 mellom Hans Larsa-neset og Laukslett. 

Det skal gjøres rede for fordelingen av trafikk i planbeskrivelsen.  
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5 UTREDNINGSTEMA OG PROBLEMSTILLINGER 
Det er kun tema som antas å ha beslutningsrelevans som skal utredes i planarbeidet. Det skilles 

mellom tema som skal utredes i konsekvensutredningen, og tema som skal behandles i 

planbeskrivelsens kapittel om virkninger av planforslaget.  

5.1 Alternativer  

Det har tidligere vært utredet flere alternativer for ny E8 Sørbotn – Laukslett, se kapittel 2.1. 

Samferdselsdepartementet har besluttet at vestre alternativ skal reguleres og bygges. 

Supplerende undersøkelser/vurderinger til konsekvensutredning for kommunedelplan E8 

Sørbotn-Laukslett (2008) vil i denne planprosessen sammenligne vestre alternativ med 0-

alternativet. 0-alternativet er en situasjon der dagens E8 mellom Sørbotn og Laukslett 

opprettholder sin funksjon. Det betyr at nullalternativet alltid har konsekvens 0, og at 

konsekvensene av utbyggingstiltaket viser hvor mye alternativene skiller seg fra 0-alternativet. 

Konsekvensene ved et tiltak framkommer ved å måle/sammenligne forventet tilstand etter at 

tiltaket er gjennomført, mot forventet tilstand uten at tiltaket realiseres. 

5.2 Vurdering av gjeldende konsekvensutredning 

Som nevnt innledningsvis i dette planprogrammet så er tiltaket (Ny E8, vestre trasé) i 

utgangspunktet utredet for konsekvenser på kommunedelplannivå. Denne utredningen er 

vurdert å være gyldig for mange tema, men også å ha noen behov for oppdateringer ettersom 

det har vært endringer i lover, forskrifter og forutsetninger etter at kommunedelplan med 

konsekvensutredningen ble vedtatt.  

Prissatte konsekvensene  

I forbindelse med konsekvensutredning for kommunedelplanen i 2008 ble det utført en nytte-

/kostnadsanalyse. Det skal gjøres ny nytte-kostnadsanalyse for tiltaket, se kapittel 5.4. 

Ikke-prissatte konsekvenser 

Statens vegvesen har gjort en faglig gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget benyttet i 

konsekvensutredningen fra 2008, samt sett på oppdateringer i tilgjengelige kilder (databaser). 

For temaene landskapsbilde og kulturarv er det lite behov for oppdatering ettersom 

kunnskapsgrunnlaget og KU-vurderingene er gjennomgått og ansett som fortsatt gyldige. For 

temaene naturmangfold, naturressurser og nærmiljø og friluftsliv vurderes også KU-

vurderingene som fortsatt gyldige, men det er behov for enkelte nye vurderinger. Se tabell 

Tabell 5.5-1 Utredningsbehov og videre utdyping i de påfølgende delkapitlene. For reindrift er 

kunnskapsgrunnlaget mangelfullt og det skal gjennomføres ny konsekvensutredning for 

temaet. For alle ikke-prissatte tema skal det vurderes behov for skadereduserende tiltak. 

Vurderingene vil være et supplement til eksisterende konsekvensutredning. Se. Kapittel 5.5 for 

utdyping av suppleringsbehov for det enkelte fagtema. 

5.3 Metode  

Konsekvensutredningen for kommunedelplanen i 2008 ble utført med utgangspunkt i forskrift 

om konsekvensutredning (1990) og Statens vegvesen håndbok 140 Konsekvensanalyser (2006). 

Håndboken har veiledingskarakter for utarbeiding av konsekvensanalyser, men er ikke juridisk 
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bindende. Når det kommer til utarbeiding av konsekvensanalyser stiller loven ikke noen 

metode- eller formkrav. 

Eventuelle endringer i konklusjon i konsekvensutredning for tema naturmangfold, 

naturressurser og nærmiljø/friluftsliv vil følge samme metodikk som foreliggende 

konsekvensutredning fra 2008.  

For temaet reindrift vil det gjøres konsekvensutredning i henhold til Statens vegvesens håndbok 

V712 Konsekvensanalyser (2018).  

Planbeskrivelsen vil inneholde et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningene. Andre 

tema omtales i planbeskrivelsen i eget kapittel om virkningene av planforslaget. Eventuelle 

skadereduserende tiltak skal vurderes og foreslås. Anleggsperioden skal også omtales, med 

konkrete skadereduserende tiltak for fasen. 

5.4 Prissatte konsekvenser  

Det skal gjøres nye utredninger av de prissatte konsekvensene for prosjektet. De prissatte 

konsekvensene vurderes samlet i en nytte-kostnadsanalyse.  

Statens vegvesens standardprogram for nytte-kostnadsanalyser, EFFEKT, skal brukes til 

vurderingen av prissatte konsekvenser. I EFFEKT beregnes endringer i samfunnsøkonomiske 

nytte- og kostnadskomponenter.  

Hovedkonsekvenser som prissettes og beregnes av EFFEKT er: 

• TRAFIKANTNYTTE 

o trafikanters tidskostnader 

o kjøretøyers driftskostnader 

o direkteutgifter (kollektiv- og fergebilletter) 

 

• NYTTE FOR SAMFUNNET FORØVRIG 

o ulykkeskostnader 

o luftforurensning 

 

• DET OFFENTLIGE 

o Anleggskostnader  

o Drifts- og vedlikeholdskostnader 

o Skattekostnader 

 

De prissatte konsekvensene blir beregnet som endringer i forhold til alternativ 0. Den 

samfunnsøkonomiske lønnsomheten blir beregnet i form av netto nytte. Netto nytte (nåverdi) av 

ett prosjekt er summen av diskontert nytte og kostnad for hvert enkelt år i analyseperioden. 

Netto nytte skal vise hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å gjennomføre 

prosjektet er trukket fra nytten. Netto nytte pr. budsjettkrone er et relativt mål på 

lønnsomheten og sier noe forenklet hva samfunnet får igjen for hver krone av offentlige midler 

som brukes i prosjektet. 
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5.5 Ikke-prissatte konsekvenser 

De ikke-prissatte temaene inngår i utredningen av konsekvensene av et tiltak. Temaene 

omtales som ikke-prissatte fordi konsekvensene ikke beregnes i kroneverdier, men på en skala 

fra meget stor negativ til meget stor positiv konsekvens. Utredningen fokuserer på hvilken 

virkning tiltaket har på omgivelsene eller landskapet. Oversikt over vurderingene av 

konsekvensutredning for kommunedelplan i 2008, og behov for tilleggsvurderinger er 

sammenfattet i tabell 5.5-1. I tillegg til lov- og forskriftsendringer som er nevnt temavis i 

tabellen, kom det i 2008 ny Plan og bygningslov, og i 2017 ny forskrift om 

konsekvensutredning, dette er tatt med i vurderingen av konsekvensutredningens gyldighet. 
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Tabell 5.5-1 Utredningsbehov 

Tema 

Endringer i 
lover, 
forskrifter eller 
forutsetninger 
etter KU 2008 

Vurdering av KU 2008 Utredningsbehov 

Landskapsbilde 

  Verdivurdering, 
omfang og 
konsekvens av vestre 
trasé i KU 2008 er 
fortsatt gjeldende. 

-Ikke behov for nye vurderinger av 
delområdene i KU 
-I planbeskrivelsen skal det gjøres vurdering 
av behov for skadereduserende tiltak. 

Kulturarv 

  Verdivurdering, 
omfang og 
konsekvens av vestre 
trasé i KU 2008 er 
fortsatt gjeldende. 

- Ikke behov for nye vurderinger av 
delområdene i KU  
-I planbeskrivelsen skal det vises hvilke 
undersøkelser som er gjort etter 
kulturminneloven §9.  
-I planbeskrivelsen skal det gjøres vurdering 
av behov for skadereduserende tiltak. 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

Endring i bruk 
av enkelte 
friluftsområder 

Toppturer/skikjøring 
er en aktivitet som er 
blitt vesentlig mer 
populær, den var ikke 
omtalt i KU 2008. 

-Ikke behov for nye vurderinger av 
delområdene i KU 
-I planbeskrivelsen skal det gjøres rede for 
bruk som Storkollen til toppturer og 
skikjøring. 
-I planbeskrivelsen skal det gjøres vurdering 
av behov for skadereduserende tiltak. 

Naturmangfold 

Ny Natur-
mangfoldslov 
(2009) 
 
  
  

De vurderingene som 
er gjort er fortsatt 
gjeldende, men det er 
behov for noen 
tilleggsvurderinger for 
spesielle naturverdier 
ved Leirbakken. 
Oppdatering iht. ny 
rødliste. Beskrivelse 
av fremmede arter. 
 

Tas med i planbeskrivelsen: 
-Vurdering av effekt på 
bløtbunnsfjære/ålegraslokalitet ved 
Leirbakken. 
-Oppdatering iht. ny rødliste. 
- kartlegging og vurdering av konsekvenser 
ved spredning av fremmede arter  
-Vurdering av behov for skadereduserende 
tiltak. 
-Vurdering av §8-12 i planbeskrivelsen 
-Eventuell endring i forutsetninger for 
brufundamentering, kan gi behov for ny 
vurdering av konsekvenser for det 
økologiske systemet i Ramfjord. 

Naturressurser 

Reindriftsloven 
(2007) 
Natur-
mangfoldsloven 
§ 14 

Vurderingene av 
reindrift er 
mangelfulle. 
 

Utarbeides ny KU for temaet reindrift. 
 

Gjennomgang 
evt. Endringer i 
landbruks-
områder (AR5 
kart) 

Lite trolig at det har 
vært store nok 
endringer innenfor 
landbruk til at 
konklusjonene vil 
endres. 

Utarbeide nytt arealregnskap, oppdatere 
konklusjoner i KU dersom endringene er av 
betydning. 
-Omtale av arealregnskap i planbeskrivelsen 
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  -Vurdering av behov for skadereduserende 
tiltak innarbeides i planbeskrivelsen under 
kapitlet om ytre miljø. 
 

Vannressurser 

 Noe mangelfulle 
vurderinger. 

-Tilstand berørte vannkilder, og konsekvens 
av tiltaket skal beskrives nærmere.  
-I planbeskrivelsen skal det gjøres vurdering 
av behov for skadereduserende tiltak. 

5.5.1 Landskapsbilde 

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse 

endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset 

landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen 

(reiseopplevelse). 

Verdivurdering, omfang og konsekvens av vestre trasé i konsekvensutredningen for 

kommunedelplanen i 2008 vurderes som gyldige for temaet. 

Mulige skadereduserende tiltak skal beskrives i planbeskrivelsen. 

5.5.2 Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og 

fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begge disse 

definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære 

uteområder, byrom, parker og friluftsområder. Analysen av nærmiljø og friluftsliv belyser 

tiltakets virkninger for beboerne i og brukerne av det berørte området. I analysen av nærmiljø 

vurderes hvordan tiltaket svekker eller bedrer de fysiske forholdene for trivsel, samvær og 

fysisk aktivitet i uteområdene. Indirekte har dette betydning for helse. 

Verdivurdering, omfang og konsekvens av vestre trasé konsekvensutredningen for 

kommunedelplanen i 2008 vurderes i hovedsak som gyldige for temaet. Den seinere tida har 

det imidlertid oppstått ny friluftslivsaktivitet innenfor området i form av frikjøring på ski. Det vil 

redegjøres for i planbeskrivelsen.  

Mulige skadereduserende tiltak skal beskrives i planbeskrivelsen. 

5.5.3 Naturmangfold 

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for 

levegrunnlaget for dyr og planter, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle 

terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og 

saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse. 

Under utarbeiding av konsekvensutredningen i 2008 ble det foretatt kartlegging av følgende 

temaer knyttet til naturmangfold.  

Terrestrisk (landlevende) fauna, hovedsakelig pattedyr og fugl, vegetasjonskartlegging og 

kartlegging av havbunnsområde i Ramfjorden under planlagt bru. Rapporter er listet under. 

- Hydrofysiske og miljømessige konsekvenser av etablering av bru over Ramfjorden i Tromsø 

kommune. Rapport fra Akvaplan niva, 2006. 
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- Kommuneplan E8 Sørbotn-Laukslett, konsekvensutredning, deltema terrestrisk 

(landlevende) og marin fauna. Rapport fra NINA, 2007. 

- Ny kommunedelplan E8 Sørbotn-Laukslett i Tromsø kommune, konsekvensutredning for 

vegetasjon. Rapport fra GA vegetasjonsanalyse 2006. 

Verdivurdering, omfang og konsekvens av vestre trasé i konsekvensutredningen for 

kommunedelplanen i 2008 vurderes som gyldige for temaet. Oppdateringer og utredninger 

som skal gjennomføres: 

• Vurdering av effekt og eventuelle behov for avbøtende tiltak for spesielle naturtyper i 

sjøen ved Leirbakken. Gjelder bløtbunnsfjære og ålegraslokalitet. 

• Omtale av fremmedarter mangler som tema i konsekvensutredningen for 

kommunedelplanen i 2008. Dette skal omtales i planbeskrivelsen.  

• Hvilke arter som er registrert som rødlistede endrer seg over tid. Oversikt over 

rødlistede arter skal listes opp i planbeskrivelsen. 

• Mulige skadereduserende tiltak skal innarbeides i kapitlet om ytre miljø (YM)-tiltak i 

planbeskrivelsen. 

• I planbeskrivelsen skal forhold ved tiltaket som kan påvirke vann svares ut jf. 

Vannforskriften. 

• I planbeskrivelsen skal tiltaket vurderes ut ifra miljørettslig prinsipp 

(Naturmangfoldsloven §8-§12). 

• Eventuell endring i forutsetninger for brufundamentering, kan gi behov for ny vurdering 

av konsekvenser for det økologiske systemet i Ramfjord og oppdatering av rapporten 

Hydrofysiske og miljømessige konsekvenser av etablering av bru over Ramfjorden i 

Tromsø kommune (Rapport fra Akvaplan niva, 2006). 

5.5.4 Kulturarv 

Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår. 

Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og 

vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse. 

Verdivurdering, omfang og konsekvens av vestre trasé i konsekvensutredningen for 

kommunedelplanen i 2008 vurderes som gyldige. Temaet ble i den rapporten betegnet 

Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. 

I forbindelse med kommunedelplanen i 2008 ble det gjennomført registreringer etter lov om 

kulturminner §9. Disse vil beskrives i planbeskrivelsen. Det skal avklares med regional 

kulturminneforvaltning ved fylkeskommunen og Sametinget om det er behov for ytterligere 

undersøkelser. Mulige skadereduserende tiltak skal beskrives i planbeskrivelsen. 

5.5.5 Naturressurser 

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og 

ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, 

havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. 

Verdivurdering, omfang og konsekvens av vestre trasé i konsekvensutredningen for 

kommunedelplan 2008 vurderes i hovedsak som gyldige. Det skal undersøkes om det er 

endringer i mengden dyrket mark. Det skal gjøres nytt arealregnskap basert på oppdatert AR5 
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kartgrunnlag/ortofoto for området. For vannressurser skal tilstanden for berørte vannkilder og 

forventet konsekvens av tiltaket beskrives nærmere. Det er lite trolig at disse 

tilleggsvurderingene vil medføre noen endringer i total konsekvens for tema naturressurser, da 

det ikke er lokalisert arealer i planområdet som antas å ha høy verdi som naturressurs. 

5.5.6 Reindrift 

Tidligere vurderinger av temaet reindrift anses som mangelfulle. Det skal utarbeides en 

konsekvensutredning for tema reindrift basert på ny vegtrasé og alle vegtiltak som foreslås i 

forslag detaljplan for ny E8 Sørbotn-Laukslett. 

Rapport utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan for østre trasé, med blant annet 

overordnet bruksmønster for berørte reinbeitedistrikt beskrevet i detalj skal benyttes som del 

av grunnlagsmaterialet. 

 

Området skal befares med representanter for berørte reinbeitedistrikt for å få detaljert innsikt i 

behovet til næringa. 

 

 

Figur 5-1: Flyttlei i Sørbotn 

En flyttlei berøres av vestre trasé. Konsekvens for flyttlei og forslag til avbøtende 

tiltak/skadereduserende tiltak skal være med i konsekvensutredning. 

På Storkollen er det mulig behov for å etablere støtteforbygninger på fjellet i løsneområdet for 

snøskred. Eventuelle støtteforbygninger vil være i konflikt med oppsamlingsområde for rein og 

skal vurderes i konsekvensutredning. 
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5.6 ROS-analyse  

Det skal utarbeides ROS-analyse for planen jf. Plan- og bygningsloven §4-3. En risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk metode for beskrivelse og vurdering av 

uønskede hendelser og forhold som kan påvirke risikoen. En ROS-analyse etter Statens 

vegvesen håndbok V712 (2018) skal vurdere hvorvidt og på hvilken måte den planlagte 

utbyggingen påvirker risikobildet, sårbarhet og samfunnssikkerhet. 

Risiko er et uttrykk for kombinasjon av sannsynlighet for, og konsekvens av, en gitt hendelse. 

Robusthet er et uttrykk for den evne et system har til å motstå virkningene av en gitt hendelse 

og til å gjenoppta sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen. Sårbarhet er fravær 

av robusthet og manglende evne til å motstå påvirkning. Samfunnssikkerhet er den evnen 

samfunnet har til å opprettholde viktige funksjoner under ulike former for påkjenninger.  

ROS-analyser i Statens vegvesen skal knyttes opp mot risikostyringsprosessen etter NS-ISO 

31000:2018. Hoveddelen av metoden er risikovurderingen, som består av identifisering av 

risiko, risikoanalyse (vurdering av sannsynlighet, konsekvens, usikkerhet og kunnskapsstyrke) 

og risikoevaluering. For utdypende veiledning om denne prosessen vises det til V712 

Konsekvensanalyser (2018). 

ROS-analysen skal belyse hvordan omgivelsene påvirker risikoen på vegen og hvordan vegen 

påvirker risikoen i omgivelsene. Både naturfarebasert risiko og sårbarhet, og menneskeskapt 

risiko og sårbarhet skal vurderes. Uønskede hendelser og forhold knyttet til følgende temaer 

skal omtales i ROS-analysen: 

- Naturfare 

- Tilgjengelighet  

- Samfunnsviktige objekter 

- Trafikksikkerhet  

- Farer i omgivelsene  

Oppsummeringen av risiko- og sårbarhetsforhold vil munne ut i anbefalinger om tiltak i den 

fasen/de faser hvor det er aktuelt. Selv om en risiko blir vurdert som lav kan det likevel foreslås 

risikoreduserende tiltak, hvis tiltaket for eksempel er enkelt å gjennomføre og ikke utgjør noen 

stor kostnad. Dersom analysegruppen har hatt manglende kompetanse på et fagfelt kan 

foreslått tiltak være at risikoen må undersøkes nærmere av person som innehar den aktuelle 

kompetanse. 

ROS-analysen vil være vedlegg til reguleringsplanen. I planbeskrivelsen vil det være et 

sammendrag av ROS-analysen. Det skal fremgå av rapporten hvilken avgrensning ROS-analysen 

har i forhold til andre dokumenter i planprosessen, som for eksempel trafikksikkerhetsrevisjon 

(TS-revisjon), ytre miljøplan (YM-plan). 
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6 TEMA SOM SKAL BEHANDLES I PLANBESKRIVELSEN 
I tillegg til de særskilte utredningstemaer som er beskrevet i kapittel 5, prissatte og ikke-

prissatte konsekvenser, er det behov for en nærmere vurdering og beskrivelse av en rekke 

andre problemstillinger. Disse temaene vil ikke bli underlagt en konsekvensutredning, men 

drøftet og ivaretatt gjennom utarbeidelse av planbeskrivelsen. Aktuelle temaer er blant annet 

følgende: 

• Trafikksikkerhet 

• Vegteknologi, konstruksjoner (bruer, skredvoller), teknisk infrastruktur (slik som vann 

og avløp, el-kraft, fiber etc.) 

• Støy  

• Grunnforhold (geoteknikk og geolog) 

• Skred  

• Hydrologi og overvannshåndtering 

• Ytre miljø 

• Drift og vedlikehold 

• Berørte grunneiere og naboer til prosjektet 

• Barn og unge 

• Friluftsliv og tilrettelegging for reisende 

• Folkehelse  

• Universell utforming 

• Kollektiv 

• Omklassifisering og bruk av dagens E8 

• Anleggsperiode (SHA- og YM-plan) 
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